Dienst Liturgie
en Kerkmuziek

Aan de dekens, priesters, diakens, pastorale (mede)werkers,
catechisten, parochieassistenten en allen die bij de voorbereiding
of viering van het H. Vormsel betrokken zijn

Roermond, 14 mei 2018
Onderwerp: Enquête betreffende het H. Vormsel

Geachte confraters, dames en heren,
Onlangs hebt u - zoals elk jaar - van het bisdom de gebruikelijke informatie ontvangen over de
voorbereiding en de viering van het H. Vormsel. Het is de vormheren namens het bisdom een
grote vreugde dit Sacrament te mogen komen toedienen. En het Vormsel zal voor menige
parochie ook echt een hoogtepunt zijn in de jaarkalender. U namens mgr. Schnackers en de
overige vormheren dankend voor uw goede zorgen, vraag ik uw aandacht voor het volgende.
Jaarlijks worden rondom het Vormsel her en der de nodige opmerkingen gemaakt, positief of
kritisch. En in de ene parochie gaat het er anders aan toe dan in een andere. Het aantal
vormelingen schommelt sterk en waar sommige parochies de groepen 7 en 8 samenvoegen,
neigen andere parochies er liever naar het Vormsel over groep 8 heen te tillen. Ook voor wat
betreft de catechese zijn er grote verschillen te constateren, vaak afhankelijk van de concrete
situaties in de parochies of van de verhouding met de scholen.
Ook de verzorging van de liturgie kent een grote verscheidenheid, zowel wat inbreng van de
vormelingen betreft, als bijvoorbeeld ook de muzikale vormgeving.
In deze periode waarin we ons voorbereiden op de komst van een nieuwe bisschop wil de
bisdomstaf aangaande het Vormsel graag een goede evaluatie houden onder de dekenaten en de
uitkomsten daarvan bespreken met de ‘vaste’ vormheren, ten einde de nieuwe bisschop straks
gefundeerd te kunnen adviseren over de invulling in de toekomst van dit belangrijke Sacrament,
waarvan hij de eerste bedienaar is. Het is natuurlijk aan hem om er zijn eigen beleid in te voeren,
maar we denken hem van dienst te zijn met dit in kaart brengen van wat er leeft en speelt
rondom het Vormsel in de parochies.
Ik nodig u uit om in de bespreking van het dekenaat het Vormsel te evalueren en er vóór eind
september over te berichten. Neemt u in de bespreking s.v.p. ook de jaarlijkse Vormelingendag
(Christoffeldag) en de beschikbare catechesematerialen mee. En schroomt u ook niet langs deze
weg uw suggesties over te brengen aan de vormheren.
Wie mag werken met vormelingen zal zich misschien voor een grote uitdaging gesteld zien,
maar zal ook ongetwijfeld vreugde en voldoening vinden in het in geloof verder op weg mogen
helpen van deze jonge mensen. Dat wens ik ons allen van harte toe!
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Aan de dekens wordt gevraagd de bevindingen te doen toekomen aan de DLKM, liefst via het
emailadres ed.smeets@hetnet.nl. Mocht het in de dekenaten niet lukken e.e.a. voor eind
september te bespreken, dan kan men ook persoonlijk of namens de parochie bevindingen
mailen.
U in de kracht van de Heilige Geest veel wijsheid en inspiratie toewensend,

E. Smeets,
gedelegeerde voor Liturgie en Kerkmuziek.

